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Bakalářská práce v rozsahu 45 stran (kromě příloh) je členěna do pěti kapitol, které na
sebe vzájemně navazují.
Cílem práce bylo doporučení, jak má být ošetřovatelská dokumentace vedena, aby
byla přínosem pro praxi a pomocí auditů zjistit současnou situaci v daném zdravotnickém
zařízení, popř. na základě zjištěných skutečností doporučit další opatření.
Téma práce je neustále diskutovaným tématem, protože celá řada zdravotnických
zařízení usiluje o získání akreditace a ošetřovatelská dokumentace je s tímto procesem spjata.
Známkou toho, že je poskytována kvalitní ošetřovatelská péče, je i kvalitně vedená
ošetřovatelské dokumentace.
V teoretické části autorka popisuje obecně zdravotnickou dokumentaci, SOUVISejlCl
legislativu, zásady vedení a problematiku nahlížení do zdravotnické dokumentace. Dále se
věnuje ošetřovatelské dokumentaci, ošetřovatelskému
procesu, pravidlům při vedení
ošetřovatelské dokumentace a jednotlivým složkám. Závěrem teoretické části popisuje audit a
cíle ošetřovatelského auditu.
V empirické části je popsán zkoumaný soubor, použitá metoda, analýza výsledků,
diskuze a závěr.
Autorka ve výzkumné části zvolila jako metodu výzkumu interní audit. Audit probíhal
v měsíci březnu na 4 odděleních. Z každého oddělení bylo použito 5 náhodně vybraných
chorobopisů, které byly předmětem auditu. Autorka vypracovala formulář "Kritéria interního
auditu", který obsahoval I O auditních kriterií. Maximální počet bodů pro hodnocení pro jeden
chorobopis bylo 10 bodů a pro celé kontrolované oddělení 50 bodů.
Výsledky a vyhodnocení interního auditu jsou prezentovány
přehledně
v tabulkách, tak v grafickém znázornění. U každého kritéria je uváděn komentář.

jak

V diskuzi autorka podrobně rozebírá výsledky 10 kritérií a v závěru práce hodnotí
zjištěné skutečnosti v oblasti vedení ošetřovatelské dokumentace v daném zdravotnickém
zařízení. Na konci práce je uvedena anotace v českém a anglickém jazyce.

Hlavní přínos práce spatřuji v provedeném interním auditu. Je potěšitelné, že autorka
umí používat tuto metodiku, která velmi objektivně zhodnotí zkoumaný vzorek. Také
výsledky auditu jsou velmi dobré a svědčí o tom, že ošetřovatelská dokumentace v daném
zařízení je zavedena již velmi dobře do praxe, není vytržena z celkové zdravotnické
dokumentace, ale je její přirozenou součástí.
Autorka uvádí celkem 27 literárních zdrojů, převážná část pochází z posledních 5 let,
což svědčí o dobré orientaci v dané problematice.
V přílohách je uveden souhlas ředitele nemocnice s provedením auditu, zpráva o
provedení interního auditu (protokol), kritéria auditu, Protokol o neshodě interního auditu a
Směrnice ředitele o vedení zdravotnické dokumentace. Dále jsou přiloženy jednotlivé složky
ošetřovatelské dokumentace.
Možné otázky k diskuzi:
1. Byli s výsledkem auditního šetření seznámeni přednostové oddělení a vrchní sestry?
2. Pracují s výstupy vošetřovatelské dokumentaci také ostatní členové zdravotnického
týmu?
3. Prováděla jste šetření mezi řadovými sestrami, jak oni hodnotí ošetřovatelskou
dokumentaci? Pokud ano, s jakým výsledkem?
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